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ENSAIO DE LEITURA: INTERSECÇÕES E 

CORRELAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E DO 

CUIDAR (BRASIL/FRANÇA)

Resumo

O presente ensaio de leitura se insere na linha das avalia-

ções mais densas ou encorpadas dos review essays, compo-

sição típica das ciências sociais inglesas e norte-america-

nas. O foco do ensaio é a obra Gênero e trabalho no Brasil e 

na França: perspectivas interseccionais, uma coletânea orga-

nizada pelas sociólogas Alice Rangel de Paiva Abreu, Hele-

na Hirata e Maria Rosa Lombardi. Procura captar, de modo 

cuidadoso, o cenário aberto por múltiplos olhares suscita-

dos pelas organizadoras da coletânea. Como foco comum, 

que dá sentido à diversidade de contribuições, discutem-se 

os desafios e obstáculos enfrentados por protagonistas, 

seus movimentos sociais e instituições no mundo da divi-

são sexual do trabalho e do cuidar. Nossa narrativa procu-

ra transmitir a visão geral das complexas relações entre 

trabalho, cuidado, cidadania, ética, políticas do corpo e 

políticas sociais mais amplas, no Brasil e na França, abor-

dadas nos capítulos. 

REVIEW ESSAY: INTERSECTIONS AND  

CORRELATIONS IN THE WORLD OF LABOUR AND  

CARE (BRAZIL/FRANCE)

Abstract

The present review essay focuses on the volume Gender and 

Work in Brazil and France: Intersectional Perspectives, edited by 

the sociologists Alice Rangel de Paiva Abreu, Helena Hirata, 

and Maria Rosa Lombardi. The review seeks to capture the 

general picture of the always quite complex relations that 

constitute and configure the world of gender, work, and 

caring in those two countries. The chapters in the book are 

discussed in some detail, so that the readers may glimpse 

the broad issues touched upon by the authors, including: 

gender inequalities and social rights; social ethics and so-

cial policies; social and sexual relations of power.
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